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2018: Έτος αποφάσεων
για την Επικουρική μας
Σύνταξη και το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Κοπή Πίτας Πολιτιστικής
Επιτροπής Συλλόγου

Συνταξιούχων ΙΛΤΕ

Ε

κδικάστηκε την Πέμπτη 15-02-2018
η έφεση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, κατά της
πρωτόδικης απόφασης που κέρδισαν οι
συνταξιούχοι-βοηθηματούχοι του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, η οποία ακύρωνε την τροποποίηση του
καταστατικού και την μείωση της επικουρικής
μας σύνταξης στα 50 ευρώ. Κατατέθηκαν στο
δικαστήριο οι έγγραφες προτάσεις των δύο
μερών και η απόφαση του Εφετείου αναμένεται
τους επόμενους έξι (6) μήνες. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ έκανε παρέμβαση με
το νομικό του σύμβουλο, καθώς επίσης νομική παρέμβαση έκανε και η Ομοσπονδία μας ΟΣΤΟΕ.
-Οι Σύλλογοι Συνταξιούχων Μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εξ άλλου, συνεχίζουν τη νομική
τεκμηρίωση της υποβληθείσας (στο Υπουργείο Εργασίας, στις 30/09/2015) αίτησης
υπαγωγής των συνταξιούχων-μελών μας στο κρατικό επικουρικό ταμείο ΕΤΕΑΕΠ, με βάση
τους τρεις (3) ψηφισμένους νόμους του κράτους και τις Καταστατικές Διατάξεις του ΤΑΠΙΛΤΑΤ. Η μέχρι σήμερα κωλυσιεργία του αρμόδιου Υφυπουργού του Υπουργείου Εργασίας, είναι
αδικαιολόγητη.

Φ

ωτογραφικό στιγμιότυπο από την όμορφη και μαζική εκδήλωση της
κοπής της πίτας της Πολιτιστικής Επιτροπής του ΣΣΙΛΤΕ και τριάντα
(30) συνεργατών-συναδέλφων του νέου πολιτιστικού μας περιοδικού
«διαδρομές», την Παρασκευή της Υπαπαντής, 2 Φεβρουαρίου 2018.

Η κοπή της πίτας
της Ομοσπονδίας μας

Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

-Μηνυτήρια αναφορά για την ζημιογόνα επένδυση των 55,5 εκ. ευρώ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
στην ΑΜΚ της ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ: Ολοκληρώνονται όλες οι νομικές ενέργειες επεξεργασίας και
κατάθεσης διερευνητικής μηνυτήριας αναφοράς κατά των υπευθύνων φυσικών και ηθικών
αυτουργών της συμμετοχής του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank,
με ζημιογόνες συνέπειες (50 εκ. ευρώ έως τώρα), για τα διαθέσιμα του Ταμείου και την μείωση
έως 93% της Επικουρικής μας Σύνταξης! Την εντολή ανάθεσης στο δικηγορικό γραφείο, της
διερευνητικής μηνυτήριας αναφοράς προς τον αρμόδιο εισαγγελέα, αποφάσισαν τα Δ.Σ. των
παρακάτω Συλλόγων Συνταξιούχων Μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ: ΣΥΛΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-EUROBANK. Επισημαίνεται ότι προ μηνός απεστάλη επίσης στον
αρμόδιο εισαγγελέα, το πόρισμα της Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την
νομιμότητα της διαδικασίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank.

Σ’ αυτό το τεύχος:
•«Κούρεμα» έως και 90% σε «κόκκινα»                                 
καταναλωτικά δάνεια και κάρτες.

Σελ. 3

•Καταργήθηκε από 01/01/2018 η έκπτωση 1,5%                         
στη μηνιαία παρακράτηση φόρου των συντάξεών μας.  

Σελ. 4

•Σχετικά με την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων
ποσών στο ΕΤΕΑΕΠ και στον ΕΦΚΑ.

Σελ. 5

Τ

ην Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018, η Ομοσπονδία των Συνταξιούχων
Τραπεζικών – ΟΣΤΟΕ, της οποίας είναι μέλος ο Σύλλογος Συνταξιούχων
Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος, καθώς και οι Σύλλογοι Συνταξιούχων
από τις άλλες Τράπεζες, σε μία εορταστική και συναδελφική ατμόσφαιρα, έκοψε
την πίτα της για το νέο έτος.
Αφού προηγήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, με την αξιολόγηση θεμάτων
προγραμματισμού του 2018, ακολούθησε ο χαιρετισμός και οι ευχές της
Προέδρου της ΟΣΤΟΕ Κας Ελένης Κλητοράκη-Πούλια και το καθιερωμένο
κόψιμο της πίτας.

Έχασε η «Ιονική Ενότητα» τα Ασφαλιστικά
Μέτρα, για την ακύρωση των εκλογών του
Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ – Δικαίωση
του εκλεγέντος Προεδρείου

Α

πέρριψε το ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με
την υπ’ αριθ. 363/2018 απόφασή του, τα Ασφαλιστικά
Μέτρα 55 υποψηφίων και προσκείμενων στην παράταξη
«ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» για την ακύρωση των αρχαιρεσιών του
Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ που διενεργήθηκαν από τις
12 έως τις 29.6.2017. Το Προεδρείο που εκπροσωπεί τον
Σύλλογό μας δικαιώθηκε, ενώ οι αιτούντες τα ασφαλιστικά μέτρα με την εν λόγω
απόφαση (πέρα από την απόρριψη των ισχυρισμών τους) καταδικάστηκαν επίσης
και στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης.

Σελ. 6

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Σελίδα 2

Επικοινωνήστε μαζί μας...
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πανεπιστημίου 38, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 106 79
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ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ ΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

-Τηλ. 210 3615765, 210 3640541, FAX 210 3614287
-E mail: info@syntaxilte.gr

Η ιατρός στεγάζεται στο ιδιόκτητο διαμέρισμα του ΣΣΙΛΤΕ, επί της οδού Πανεπιστημίου

-Ιστοσελίδα ΣΣΙΛΤΕ, με επίκαιρη καθημερινή ενημέρωση στο διαδίκτυο: www.syntaxilte.gr

44, στον 4° όροφο. Η γιατρός δέχεται τους συνταξιούχους συναδέλφους της Ιονικής και

-Facebook: Γίνετε μέλη στην ομάδα μας στο facebook «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»

Λαϊκής Τράπεζας:
- Δευτέρα και Τετάρτη από τις 10:30 π. μ. έως τις 4 το απόγευμα
-Τρίτη και Πέμπτη από τις 10:30 π. μ. έως τις 12:30 το μεσημέρι.
Το κόστος για συνταγογράφηση είναι 5 € έως 6 φάρμακα και 10 € άνω των 6 φαρμάκων.
Κόστος για παραπεμπτικά εξετάσεων 5 €.
Δίμηνες συνταγές 10 € και τρίμηνες συνταγές 15 €.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε με την ιατρό Κα
Ναταλία Πριαχίνα.
Τηλέφωνο ιατρείου 210 6844662, κιν. 6932 246006.

ΙΟΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ
Απεβίωσε στο Ηράκλειο Κρήτης σε ηλικία 86 ετών, ο συνάδελφος
συνταξιούχος Ιονικής, Στέφανος Λογοθέτης.
Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 62 ετών, ο συνάδελφος συνταξιούχος
Ιονικής, Βαγγέλης Μπαλακτάρης.
Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 98 ετών, η συνάδελφος συνταξιούχος
Αικατερίνη Πιτσιλή-Δασκαλάκη.
Απεβίωσε στην Θεσσαλονίκη σε ηλικία 74 ετών, ο συνάδελφος συνταξιούχος
Κωνσταντίνος Λάζος.
Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 64 ετών, ο συνάδελφος συνταξιούχος
Δημήτρης Χούπας.
Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 58 ετών, ο συνάδελφος συνταξιούχος Μάνος
Λαγουδάκης.
Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 73 ετών, ο συνάδελφος συνταξιούχος
Μιχάλης Καραγιάννης.
Απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 56 ετών, η συνάδελφος Καλλιόπη
Τζιανοπούλου.
Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 94 ετών, ο συνάδελφος συνταξιούχος
Θανάσης Χρυσικόπουλος.
Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 77 ετών, ο συνάδελφος συνταξιούχος
Γιώργος Σκαπινάκης.
Καλό παράδεισο στους συναδέλφους, θερμά συλλυπητήρια από το Δ.Σ. του
ΣΣΙΛΤΕ στους οικείους τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ
Από το Ταμείο-ΤΑΥΤΕΚΩ-Χαρ. Τρικούπη 6-8-10, ΑΘΗΝΑ, χορηγείται εφ’ άπαξ βοήθημα
το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ, δύο χιλιάδων εννιακοσίων (€ 2.900,00).
Το βοήθημα καταβάλλεται στον/ην σύζυγο ή σε αυτόν που επιμελήθηκε και πλήρωσε τα
έξοδα κηδείας.
Το βοήθημα που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα καταβληθέντα πραγματικά
έξοδα.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι:
• Αίτηση του δικαιούχου.
• Το βιβλιάριο ασθενείας και το συνταγολόγιο του αποβιώσαντος.
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου (εις διπλούν).
• Τιμολόγιο για την δαπάνη, από το γραφείο τελετών.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 που δηλώνει ο δικαιούχος του βοηθήματος, ότι
«ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΛΑΒΑ ΟΥΤΕ ΘΑ ΛΑΒΩ ΧΡΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΚΥΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ».
• Διπλότυπο είσπραξης από Δημόσιο Ταμείο. (Το ποσό υπολογίζεται από τον Προϊστάμενο
του Τμήματος Παροχών επί του ποσού του τιμολογίου που δεν έχει υπολογισθεί Φ.Π.Α.
Για να εισπράξει το βοήθημα άλλο πρόσωπο πέραν του εν ζωή συζύγου χρειάζονται επί
πλέον τα παρακάτω:
• Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών από τον Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος/η
ο/η αποβιώσας.
• Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599 που υπογράφουν όλοι όσοι αναφέρονται στο
Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών (πλην του δικαιούχου των εξόδων), και
δηλώνουν ότι: «δεν έχουν οιαδήποτε αξίωση επί των εξόδων κηδείας, τα οποία
δικαιούται να εισπράξει ο ……………………………», και είναι θεωρημένες από
οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής.
• Απόφαση του Δ.Σ.

ΕΦΟΡΙΑ

Διπλότυπο είσπραξης για έξοδα κηδείας

Τα έξοδα χωρίς το ΦΠΑ + 15% + 20% υπέρ ΟΓΑ
Κωδικός στην εφορία ΚΑΕ 1228

Χρήσιμα Τηλέφωνα και Διευθύνσεις για
τους Συνταξιούχους της Ιονικής
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πανεπιστημίου 38, Αθήνα, ΤΚ 10679
Τηλ. 2103615765, Fax 2103614287
Ιστοσελίδα: www.syntaxilte.gr, Email: info@
syntaxilte.gr
ΟΜΑΔΑ FACEBOOK: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
*ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ
Πανεπιστημίου 44, 5ος όροφος Αθήνα
Τηλ. 2106844662, ΚΙΝ. 6932246006.
*ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε.
Μιχαλακοπούλου 48, Αθήνα, ΤΚ 11528
Τμήμα Ομαδικών Αποζημιώσεων
Τηλ. 2107268706, Fax 2107268865
*ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ)
Δραγατσανίου 8 (Πλ. Κλαυθμώνος), Αθήνα ΤΚ
10559
Τηλ. 2103302109, Fax 2103302151
*ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ –ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ευπόλιδος 8 (2ος όροφ.), Αθήνα, ΤΚ 10551
Τηλ. 2103240791, Fax 2103248004
*ΕΦΚΑ-ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ)
Χαρ. Τρικούπη 6-8-10, Αθήνα, ΤΚ 10679
Τηλ. Γραμματεία 2103605547, Τηλ. Παροχές
2103641619, Fax 2103605545
* ΕΤΕΑΕΠ (ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ)
Ακαδημίας 58 & Ιπποκράτους, Αθήνα, ΤΚ 10679

(6ος όροφος, 604 γραφείο)
Τηλ. 2103676945, 2103676944
Ιστοσελίδα: www.taapt.gr
*ALPHA BANK (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ)
Σταδίου 40, Αθήνα, TK 10252
Τηλ. 2103260000, Fax 2103265438
Ιστοσελίδα: www.alpha.gr
*O.Σ.T.O.E.-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πανεπιστημίου 34 (2ος όροφ.) Αθήνα, ΤΚ 10679
Τηλ. 2103617880, Fax 2103617882
Ιστοσελίδα: www.ostoe.gr, Email: ostoe@otenet.gr
*ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Βούλγαρη 1, Αθήνα, ΤΚ 10437
Τηλ. 2105244908, Fax 2105263391
Ιστοσελίδα: www.agsse.gr, Email: agsse2006@
gmail.com
* Ο.Τ.Ο.Ε. – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Βησσαρίωνος 9, Αθήνα, ΤΚ 10672
Τηλ. 2103388270, Fax 2103640429
Ιστοσελίδα: www.otoe.gr, Email: otoe@otoe.gr
*ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ALPHA BANK
Σταδίου & Σανταρόζα 1, Αθήνα, Τ.Κ. 105 64
Τηλ. 2105201800 εσώτ. 1
Θεσ/νίκη, Τηλ. 2105201800 εσώτ. 2
Πάτρα, Τηλ. 2105201800

«Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ»
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ – ΧΡΟΝΟΣ 17ος
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3615765 FAX:210 3614287
Email: info@syntaxilte.gr
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Συνεργασία του Συλλόγου μας με το
Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρη Μπούρλου,
για Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά θέματα των
μελών μας.

«Κούρεμα» έως και 90%
σε καταναλωτικά δάνεια
και πιστωτικές κάρτες
προχωρούν οι Τράπεζες

(Τηλ. Γραφ. 210 3835151, 210 3844026)

Σ

ΜΕΡΑ ΜΑΓΙΟΥ ΜΟΥ ΜΙΣΕΨΕΣ
… ΜΕΡΑ ΜΑΓΙΟΥ ΣΕ ΧΑΝΩ!!!
Από την Πρωτομαγιά οι ηλεκτρονικοί
πλειστηριασμοί για χρέη στο δημόσιο

Από την 1η Μαΐου 2018 και με βάση τις εμπορικές αξίες για τα ακίνητα
ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για χρέη στο δημόσιο από
500 ευρώ και πάνω.                                                                

(Υπενθυμίζεται ότι το πολυνομοσχέδιο ορίζει την 21η Φεβρουαρίου 2018 ως την
ημερομηνία που θα διεξάγονται ηλεκτρονικά όλοι οι πλειστηριασμοί για οφειλές
προς τράπεζες, ιδιώτες κ.τλ.)
Η τροπολογία που κατατέθηκε στις 15/1/2018 στο πολυνομοσχέδιο για τα
προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης, αναφέρει μεταξύ άλλων:
• Οι διενεργούμενοι πλειστηριασμοί από 1/5/2018 θα διενεργούνται αποκλειστικά
με ηλεκτρονικό τρόπο ανέξοδα για το δημόσιο είτε το αντικείμενο αφορά κινητά
περιουσιακά στοιχεία είτε για ακίνητα.
• Ειδικά για τα ακίνητα η τιμή της πρώτης προσφοράς του πλειστηριαζόμενου
ακινήτου θα είναι η εμπορική και όχι η αξία με βάση τις ισχύουσες.
• Τροποποιείται το άρθρο 20 του ΚΕΔΕ σε ό,τι αφορά στον χρόνο κοινοποίησης
του προγράμματος πλειστηριασμού σε 40 ημέρες από 3 ημέρες σήμερα για κινητά
πράγματα και από 20 σε 40 ημέρες για τα ακίνητα.
• Υπάλληλος του πλειστηριασμού όπως και στους υπόλοιπους πλειστηριασμούς
ορίζεται συμβολαιογράφος στον περιφέρεια του τόπου όπου θα γίνει ο πλειστηριασμός.
• Καταργείται η θυροκόλληση του προγράμματος πλειστηριασμού και η δημοσίευση
σε εφημερίδα. Πλέον τα προγράμματα των πλειστηριασμών για κινητά θα αναρτώνται
στον διαδικτυακό τόπο του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης
Νομικών του ΕΦΚΑ κατά το πρότυπα της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Σελίδα 3

ε «κούρεμα» των χρεών από πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια που
θεωρούν αδύνατον να εισπράξουν στο σύνολό τους, προχωρούν οι Τράπεζες.
Πρόκειται για «κόκκινα» δάνεια που δεν εξυπηρετούνται για πολλούς μήνες
ή και χρόνια και που αγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ. Οι Τράπεζες προσφέρουν στους
δανειολήπτες αυτά τα δάνεια σε πολύ χαμηλές τιμές, με περικοπή της οφειλής
ακόμη και σε ποσοστό 90%.
Ήδη οι Τράπεζες Εθνική, Alpha Bank και Eurobank έστειλαν 300.000 εξώδικες
προσκλήσεις σε δανειολήπτες πελάτες τους για να διευθετήσουν τα οφειλόμενα με
αυτή την ευνοϊκή ρύθμιση, πριν τα αγοράσουν τα funds.
Η Alpha Bank και οι υπόλοιπες συστημικές Τράπεζες έστειλαν εκατοντάδες
παρόμοιες συστημένες επιστολές σε συνταξιούχους μας -οφειλέτες με πρόσκληση
για πληρωμή έως και 10% των οφειλών τους. Οι συνάδελφοι που εμπίπτουν στην
παραπάνω περίπτωση να παραλαμβάνουν τα συστημένα που τους έρχονται και
σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής του υπολοίπου 10% να ζητούν δόσεις
αποπληρωμής που θα καθοριστούν από την Τράπεζα.

Σελίδα 4
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. ΠΡΟΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

• Η Ομοσπονδία μας, απέστειλε εκ νέου επιστολή στον Πρωθυπουργό σχετικά με την
μη εφαρμογή των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. οι οποίες έβγαλαν αντισυνταγματικές τις
περικοπές των κύριων συντάξεών μας με τους Ν.4051 & 4093/2012 και εκκρεμούν
οι επιστροφές των παρανόμως παρακρατηθέντων εισοδημάτων μας.
• Επίσης με επιστολή της προς την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η ΟΣΤΟΕ ζητά άμεση
συνάντηση, προκειμένου να τεθεί το θέμα και η διαδικασία αντιμετώπισης της
αδυναμίας καταβολής των δανειακών οφειλών χιλιάδων συνταξιούχων συναδέλφων
μας, λόγω της μεγάλης μείωσης των κύριων και των επικουρικών μας συντάξεων.

ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

«Παρακράτηση εισφοράς 0,20€
ευρώ υπέρ του Λογαριασμού
Κοινωνικής Πολιτικής του ΟΑΕΔ»

Α

ρκετοί συνάδελφοι συνταξιούχοι Τραπεζών που δεν έχουν ακόμα γραφτεί στο
Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής και στους Συλλόγους Συνταξιούχων άλλων
Τραπεζών, εξέφρασαν την απορία γιατί στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
εμφανίζεται παρακράτηση 0,20 € ευρώ στην στήλη «ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ» και μάλιστα
αναδρομικά από 1/7/2016.
Διευκρινίζεται ότι η αυτή η εισφορά πιστώνεται στον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής
του ΟΑΕΔ και όχι στους Λογαριασμούς των Συλλόγων Συνταξιούχων.
Πιο συγκεκριμένα με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 45/6.12.2016 του ΙΚΑ προς τα επί μέρους καταστήματά
του κοινοποιεί ότι: «Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 102, του ν.4387 (Φ.Ε.Κ. Α΄85)
θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες
κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του Ο.Α.Ε.Δ.
Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, διευκρινίζεται ότι, η εν
λόγω διάταξη δεν αφορά συνταξιούχους για τους οποίους ήδη παρακρατείται εισφορά
υπέρ ενώσεων προσώπων (σωματείων)».
Συνάδελφοι, εγγραφείτε στο Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας, προκειμένου
να έχετε κάλυψη στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα και στα ζητήματα υγείας.
Προμηθευτείτε την αίτηση εγγραφής από τον Σύλλογό μας, Πανεπιστημίου 38-Αθήνα
και στην ιστοσελίδα μας www.syntaxilte.gr

200 εργαζόμενοι στην Alpha Bank
έφυγαν με εθελουσία στις 31/12/2017
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ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
«Καταργήθηκε η έκπτωση 1,5% στη μηνιαία παρακράτηση
φόρου από 01/01/2018.»
Σύμφωνα με διατάξεις του μνημονιακού νόμου 4472/2017 που ψηφίστηκαν,
καταργήθηκαν δύο φοροαπαλλαγές στο εισόδημα και σύμφωνα με τους νόμους
4336/2015 και 4446/2016 έληξαν στις 31/12/2017. Ειδικότερα, στα φετινά εισοδήματα
που θα φορολογηθούν το 2018:
• Καταργείται από 1/1/2018 η έκπτωση 1,5% στην μηνιαία παρακράτηση φόρου για
περίπου 3 εκατ. μισθωτούς, συνταξιούχους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
• Καταργείται επίσης η έκπτωση φόρου ποσοστού 10% από τα έξοδα ιατρικής,
φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Η έκπτωση αυτή του φόρου ίσχυε
μέχρι φέτος εφόσον τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης υπερέβαιναν
το 5% του φορολογητέου εισοδήματος με πλαφόν δαπανών τα 3.000 ευρώ.
Μισθωτοί και συνταξιούχοι από τις αρχές του νέου έτους διαπιστώνουν πλέον μείωση
εισοδημάτων μέσω της κατάργησης της έκπτωσης 1,5% στη μηνιαία παρακράτηση
φόρου.
Με το νέο έτος 2018 από την κατάργηση της έκπτωσης φόρου 1,5% που απολάμβαναν
έως 31/12/2017 οι συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, θα διαπιστώσουν στο
τέλος του μηνός, μικρές μειώσεις εισοδήματος, λόγω του ότι το κράτος προεισπράττει
ακόμη και 16 μήνες νωρίτερα τους φόρους που αναλογούν στα εισοδήματά τους.
Στα χαμηλά εισοδήματα (σύνταξη έως 643 ευρώ), δηλαδή σε όσους βρίσκονται στο
ύψος του σημερινού αφορολογήτου (8.636 ευρώ για άγαμο χωρίς παιδιά, 8.863 για
έγγαμους με 1 παιδί και στα 9.090 ευρώ για έγγαμους με 2 παιδιά), η επιβάρυνση θα
είναι ελάχιστη καθώς δεν προκύπτει σημαντικός φόρος για να υπολογιστεί και έκπτωση
1,5%. Όσο ανεβαίνουν όμως τα εισοδήματα τότε οι επιβαρύνσεις γίνονται όλο και πιο
αισθητές.
Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω παραδείγματα για τους συνταξιούχους με μηνιαίες
αποδοχές και μηνιαίες και ετήσιες απώλειες εισοδήματος, λόγω κατάργησης της
έκπτωσης 1,50% στην μηνιαία παρακράτηση φόρου:

Μηνιαίες αποδοχές
800
1.000
1.200
1.500
2.000
3.000

Απώλεια/μήνα
0,27
0,92
1,59
2,57
4,35
9,31

Απώλεια /έτος
3,24
11,05
19,08
30,84
52,20
111,72

Στα 35 Ευρώ το ΕΚΑΣ για όλους
από 1-1-2018!
Το επίδομα χάνουν όσοι ξεπερνούν το ανώτατο ατομικό όριο κύριων και
επικουρικών συντάξεων που έχει τεθεί στα 643,3 ευρώ το μήνα (ή 7.720
ευρώ ετησίως).

Δ

ιακόσιοι συνάδελφοι-εργαζόμενοι στην Alpha Bank (Ιονικής, Πίστεως και Εμπορικής)
αποχώρησαν από την ενεργό υπηρεσία στις 31 Δεκεμβρίου 2017, με τα συνεχιζόμενα
σε όλο τον τραπεζικό χώρο προγράμματα άτυπης εθελουσίας εξόδου. Το κλείσιμο 64
καταστημάτων στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2017 ώστε να αριθμούν 563 από 627 που
ήταν στις 30/9/2015 επέβαλε το αναθεωρημένο restructuring plan της Alpha Bank. Ωστόσο
σε επίπεδο εργαζομένων περιόρισε τον αριθμό τους κατά 174 άτομα μέχρι το τέλος του
2017, σε 9.504 άτομα από 9.678.
Συνεχίζουν τα πλάνα αναδιάρθρωσης με νέα μείωση του προσωπικού τους και των
υποκαταστημάτων τους οι διοικήσεις των τραπεζών, λόγω των ψηφιακών εφαρμογών σε
πλήθος συναλλαγών στη λιανική τραπεζική, αλλά και της απαίτησης των μετόχων τους
για αύξηση της κερδοφορίας τους. Αυτό επιχειρείται να επιτευχθεί, λόγω του τεράστιου
προβλήματος των «κόκκινων» δανείων και της μεγάλης μείωσης των καταθέσεων, με νέα
μείωση του προσωπικού τους αλλά και με την αναδιάταξη των λειτουργικών τους αναγκών,
μέσω της πώλησης τραπεζικών και μη θυγατρικών τους εταιρειών (τραπεζικές θυγατρικές
στα Βαλκάνια και ασφαλιστικές ή ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, π.χ. πώληση Hilton).
Ήδη ο αριθμός των τραπεζοϋπαλλήλων συναδέλφων μας έχει πέσει κάτω από το όριο
των 40.000 ατόμων, μετά το τελευταίο μεγάλο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου 5.300
υπαλλήλων που εφάρμοσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες τη διετία 2016 – 2017.
Από τους 5.300 υπαλλήλους οι 4.300 έφυγαν οικειοθελώς λαμβάνοντας αποζημίωση και
μπόνους ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους. Σύμφωνα με στοιχεία, ενώ το 2009
ο αριθμός των τραπεζοϋπαλλήλων ήταν 64.150 και τα υποκαταστήματα 4.160 λόγω των
προγραμμάτων εξόδου που εφαρμόστηκαν το 2017 οι τραπεζοϋπάλληλοι μειώθηκαν κάτω
από τα 40.00 άτομα και τα υποκαταστήματα στα 2.516.
Αναφορικά με τις τράπεζες, από 33 ελληνικές και ξένες και 16 συνεταιριστικές που
υπάγονταν το 2009 στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, σήμερα λόγω των συγχωνεύσεων
και εξαγορών μετά βίας είναι 8 τον αριθμό οι ελληνικές και ξένες και 5 οι αλλοδαπές που
λειτουργούν ως συνδεδεμένα μέλη.

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 (την ίδια μέρα δηλαδή που οι τελευταίοι
χαμηλοσυνταξιούχοι που ελάμβαναν ακόμα το επίδομα ΕΚΑΣ και έπαιρναν την σύνταξη
Ιανουαρίου 2018), η απόφαση για την περικοπή του ΕΚΑΣ για όλους το 2018, στα 35 ευρώ
που είδαν να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους. Το ΕΚΑΣ καταβάλλεται αποκλειστικά σε
ήδη συνταξιούχους, καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των
εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. κατ΄ άρθρο 53 του ν. 4387/2016 οργανισμών κύριας ασφάλισης
και του ΤΑΠΙΛΤ, των οποίων η συνταξιοδότηση αρχίζει πριν από την έναρξη ισχύος του ν.
4387/2016.
Επιπλέον το οικογενειακό εισόδημα δεν επιτρέπεται να ξεπερνά αθροιστικά τα 11.000 ευρώ.
Το εισόδημα αυτό το ξεπερνά πχ ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που εισπράττει δύο κατώτατες
συντάξεις.
Όπως προκύπτει, πριν ακόμα την έκδοση της απόφασης, ο ΕΦΚΑ είχε εντολή να φροντίσει
να κόψει το επίδομα εντελώς για το 2018, γεγονός που θα υλοποιηθεί από το 2019.
Η περικοπή αφορά μικρό αριθμό ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΠΙΛΤ, κυρίως δικαιοδόχων που
ελάμβαναν το ΕΚΑΣ.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ
ΠΟΣΩΝ ΣΤΟ ΕΤΕΑΕΠ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ

Σελίδα 5

Σε εφαρμογή η διαδοχική ασφάλιση
στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΛΤΕ, για το ζήτημα των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών που
πρόσφατα ανέδειξαν τα ΜΜΕ, ζήτησε την γνώμη του γνωστού εργατολόγου-συνεργάτη του Συλλόγου μας- Δημήτρη Μπούρλου, την άποψη του οποίου, παρακάτω δημοσιεύουμε. Όπως προκύπτει από το σημείωμα του Δικηγόρου κου Δ. Μπούρλου το εν λόγω θέμα αφορά μία μερίδα
ασφαλισμένων για επικουρική σύνταξη στο κρατικό ταμείο ΕΤΕΑΕΠ που μειώθηκε η σύνταξή
τους από 1/6/2016 και όχι τους ασφαλισμένους στο αυτοδιαχειριζόμενο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ συναδέλφους συνταξιούχους ΙΛΤΕ, που μειώθηκε το βοήθημά τους στα 50 ευρώ από 1/7/2017. Για κάθε
άλλη εξέλιξη θα σας κρατήσουμε ενήμερους. Το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ.

Τ

ο ζήτημα της διαδοχικής ασφάλισης της Επικουρικής Σύνταξης που απασχολεί
δεκάδες συναδέλφους μας που προέρχονται από την Ιονική (και τις άλλες Τράπεζες

μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) δρομολογήθηκε και βρίσκει τη λύση του. Πιο συγκεκριμένα το Δ.Σ.
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αποφάσισε και καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της επί πλέον επικουρικής
ασφάλισης των συναδέλφων και σε άλλα Επικουρικά Ταμεία, εφαρμόζοντας το Νόμο
1405/83. Ο Νόμος λειτουργεί με τους αλληλόχρεους λογαριασμούς μεταξύ των φορέων
διαδοχικής ασφάλισης. Για πληροφορίες στο τηλ. 210 3240791 ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ κου Δ. ΜΠΟΥΡΛΟΥ
«Τα λάθη που προκαλούν τις εσφαλμένες κρατήσεις εντοπίζονται κυρίως σε δύο κατηγορίες συνταξιούχων.
α. Σε όσους είχαν πριν τον Ιούνιο του 2016, επικουρική σύνταξη (στο ΕΤΕΑΕΠ) υψηλότερη από
300 ευρώ αλλά και
β. Σε όσους είχαν πριν τον Ιούνιο του 2016, άθροισμα κύριας και επικουρικής που υπερέβαινε τα
1.300 ευρώ.
Για την κατηγορία (α) προβλεπόταν μείωση 3% έως 10%, ανάλογα με το ύψος της επικουρικής.
(Δεν αφορά τους συνταξιούχους-ασφαλισμένους στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ). Για την κατηγορία (β) προβλεπόταν μείωση 5% έως 20%, ανάλογα με το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης ως
ακολούθως:
• Από 1.000 ως 1.500 ευρώ, μείωση 5%
• Από 1.500 ως 2.000 ευρώ, μείωση 10%
• Από 2.000 ως 3.000 ευρώ, μείωση 15%
• Από3.000 ευρώ και άνω μείωση 20%
Μετά τον Ιούνιο – Ιούλιο 2016 που ολοκληρώθηκε ο επανυπολογισμός (δηλαδή οι μειώσεις) των
επικουρικών, τα ποσά επικουρικών συντάξεων του ΕΤΕΑΕΠ μειώθηκαν. Επομένως πλέον θα
έπρεπε ή να μην υπάρχουν μειώσεις, αν για παράδειγμα η επικουρική έπεφτε από το όριο των
300 ευρώ ή να μεταβληθούν (περιοριστούν) οι μειώσεις, με βάση το νέο ποσό επικουρικής ή το
νέο πόσο αθροίσματος κύριας και επικουρικής.
Παρ’ όλα ταύτα οι μειώσεις παρέμειναν (όχι σε όλες) σε αρκετές περιπτώσεις ίδιες, χωρίς να
προσαρμοσθούν σε νέα ποσά συντάξεων.
Πέρα αυτών εντοπίζονται σε κάποιες περιπτώσεις λάθη στην επιστροφή εισφοράς ασθένειας που
έγινε με την σύνταξη Δεκεμβρίου 2017.
Επειδή είναι βέβαιο ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχουν γίνει αυτά τα λάθη, με αποτέλεσμα σε κάποιους συνταξιούχους παρανόμως να παρακρατούνται ποσά συντάξεων από τον Αύγουστο του
2016 και μέχρι σήμερα, κανονικά θα έπρεπε το Υπουργείο Εργασίας να δώσει εντολή εντοπισμού
των λαθών και άμεσης αποκατάστασης των αδικιών αυτών, αφ’ ενός με τη χορήγηση ορθού ποσού σύνταξης από τώρα και για το μέλλον, αφ’ ετέρου δε, με επιστροφή στους συνταξιούχους των
ποσών που κακώς παρακρατήθηκαν.
Μέχρι στιγμής βεβαίως, από πλευράς Υπουργείου δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση. Οι συνταξιούχοι μπορούν (όσοι βεβαίως υπάγονται στις κατηγορίες που προαναφέραμε), να υποβάλλουν
αιτήσεις διόρθωσης των λαθών και επιστροφής των παρανόμως παρακρατηθέντων, είτε στο
ΕΤΕΑΕΠ είτε στον ΕΦΚΑ είτε και στους δύο φορείς. Οι αιτήσεις προφανώς δεν θα απαντηθούν,
αν δεν δοθεί κεντρική οδηγία από το Υπουργείο, έχουν αξία που κυρίως εντοπίζεται σε διακοπή της παραγραφής. Αν το Υπουργείο και οι Φορείς δεν συμμορφωθούν, η μόνη λύση είναι η
δικαστική διεκδίκηση των παράνομων κρατήσεων ή εσφαλμένων επιστροφών.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ψ

ηφίστηκε στη Βουλή η επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών υπέρ του
ΕΟΠΥΥ στους συνταξιούχους που αφορά το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 30/6/2016.
Μήπως κύριε Πρωθυπουργέ κάνατε λάθος;
Επισημαίνουμε ότι στο ψηφισθέν σχέδιο Νόμου δεν υπάρχει αναφορά στις κρατήσεις του
ν3865/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον ν3986/2011.
Η διατύπωση του άρθρου 2 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου αφορά παράλειψη, αβλεψία ή
γραφειοκρατικό λάθος;
Υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί και διαιωνίζεται η επιστροφή των αντισυνταγματικών περικοπών
των συντάξεών μας, που έγινε με το ν4051 & 4093/2012 αφού κρίθηκαν από το ΣΤΕ ως
αντισυνταγματικές από τον Ιούνιο του 2015 (2287-2290/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣΤΕ).
Για την ως άνω εκκρεμότητα η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. απέστειλε σχετικά εξώδικα, τόσο στον ΕΦΚΑ όσο και
στο ΕΤΕΑΕΠ.
Σημειώνουμε ότι η Α.Γ.Σ.Σ.Ε., πρώτη από όλους, είχε από το 2012 αναδείξει το σκάνδαλο των
παρανόμως παρακρατηθέντων υπέρ ΕΟΠΥΥ.
Οι συνταξιούχοι δεν θα δεχτούν άλλη αδικία σε βάρος τους και απαιτούμε τον σωστό υπολογισμό
της διαφοράς κράτησης υπέρ ΕΟΠΥΥ.
Αναμένουμε την τακτοποίηση του λάθους, κύριε Πρωθυπουργέ και την καταβολή των εκκρεμών
επιστροφών του ν4051.4093.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΝΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Σ

υνεχίζεται με κανονικούς ρυθμούς η πίστωση του εφάπαξ των νέων συνταξιούχων μας
από την αρμόδια υπηρεσία ΕΤΕΑΕΠ. Πιο συγκεκριμένα αυτές τις μέρες επεξεργάζονται και
πιστώνονται τα εφάπαξ των συναδέλφων που υπέβαλλαν οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησης
μέχρι και τον Δεκέμβρη του 2016. Θα ακολουθήσει η επεξεργασία των φακέλων των συναδέλφων
που υπέβαλλαν τις οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο και
Μάρτιο 2017.
Προϋπόθεση βέβαια της ομαλής εξέλιξης της διαδικασίας είναι η πίστωση των νέων κονδυλίων
από τον προϋπολογισμό 2018 του αρμόδιου Υπουργείου.

Ψαλίδι

στις συντάξεις χηρείας

Ν

έες μειώσεις στις συντάξεις χηρείας φέρνει η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για
τον υπολογισμό των ποσών και των ποσοστών που δικαιούνται σύζυγοι,
και τέκνα θανόντων από 13/5/2016 και μετά, με το Νόμο Κατρούγκαλου.
Τα νέα ποσά και ποσοστά από τη σύνταξη του θανόντος που δικαιούνται τα
μέλη της οικογένειάς του, όπως και οι τυχόν διαζευγμένοι σύζυγοι, πέφτουν
στο 50% της σύνταξης του θανόντος για την πρώτη τριετία και στο 25% αν μετά
την πρώτη τριετία συνταξιοδότησης ο χήρος ή η χήρα εργάζεται ή παίρνει δική
της σύνταξη.
Για την πρώτη τριετία η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται ανεξαρτήτως ηλικίας,
όμως αν στη λήξη της τριετίας δεν έχει κλείσει τα 55, τότε η σύνταξη διακόπτεται
οριστικά. Αν είναι ήδη 55 ετών κατά την υποβολή αίτησης, τότε και μόνον τότε
η σύνταξη λόγω θανάτου καταβάλλεται για μια τριετία στο 50% και συνεχίζει
στο ίδιο ποσοστό και μετά την τριετία, εκτός αν ο/η σύζυγος βρει δουλειά
ή παίρνει ήδη δική του σύνταξη, οπότε η σύνταξη θανάτου περιορίζεται για
πάντα στο 25%.
Αν το 55ο και άνω έτος του δικαιούχου συμπληρώνεται στη λήξη της τριετίας,
τότε η σύνταξη αναστέλλεται, αλλά επαναχορηγείται στο 67ο έτος.
Τα δικαιοδόχα τέκνα λαμβάνουν ποσοστό από τη σύνταξη του θανόντος
στα 18 ή ως τα 24 εφόσον σπουδάζουν. Εάν η σύζυγος κλείνει τα 55 ως την
ενηλικίωση των παιδιών που παίρνουν μερίδιο από τη σύνταξη του πατέρα τους
ή μέχρι την ηλικία των 24 ετών αν σπουδάζουν, τότε η σύνταξη καταβάλλεται
μέχρι την ενηλικίωση των παιδιών ή τη συμπλήρωση του 24ου έτους, και
έκτοτε αναστέλλεται για να επαναχορηγηθεί στα 67.
-Το κλειδί δηλαδή για διακοπή ή αναστολή σύνταξης είναι το 55ο έτος. Από
εκεί και μετά, σημασία έχουν τα ποσά.

Σελίδα 6

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
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Έχασε η “Ιονική Ενότητα” τα Ασφαλιστικά Μέτρα, για την ακύρωση των
εκλογών του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ – Δικαίωση του εκλεγέντος
Προεδρείου

Α

πέρριψε το ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
με την υπ’ αριθ. 363/2018, απόφασή του, τα
Ασφαλιστικά Μέτρα 55 υποψηφίων και προσκείμενων
στην παράταξη «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» για την ακύρωση
των αρχαιρεσιών του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ
που διενεργήθηκαν από τις 12 έως τις 29.6.2017.
Το Προεδρείο που εκπροσωπεί τον Σύλλογό μας
δικαιώθηκε, ενώ οι αιτούντες τα ασφαλιστικά μέτρα με
την εν λόγω απόφαση (πέρα από την απόρριψη των
ισχυρισμών τους) καταδικάστηκαν επίσης και στην
καταβολή της δικαστικής δαπάνης.
Συνάδελφοι, μετά την προαναφερόμενη απόφαση που
εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών, ο Σύλλογός μας
απερίσπαστος πλέον θα ασχοληθεί τους επόμενους 30
περίπου μήνες πιο εντατικά με τα σοβαρά συνταξιοδοτικά
μας ζητήματα, τα θέματα υγείας και τις οφειλές δανείων
που απασχολούν τους 3.044 συνταξιούχους της Ιονικής.
Η εν λόγω δικαστική απόφαση, η οποία είναι πλήρως
αιτιολογημένη και ολόσωστη νομικά και πραγματικά
(ακόμα κι αν αυτό δεν αρέσει προφανώς στην
Ιονική Ενότητα και αρνείται να το καταλάβει!), βάζει
οριστικά στο περιθώριο τις διασπαστικές, άνομες και
αντισυναδελφικές ενέργειες των 55 υποψηφίων και
προσκείμενων στην παράταξη «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» που
απέτυχαν να ανατρέψουν την πλειοψηφική βούληση των
συναδέλφων, όπως αυτή ελεύθερα και δημοκρατικά
εκφράστηκε πριν επτά (7) περίπου μήνες στις εκλογές
του Συλλόγου μας.
Σημειωτέον ότι οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας
διενεργήθηκαν, όπως και στους άλλους Συλλόγους

Συνταξιούχων Τραπεζικών, με απόλυτη διαφάνεια, με
δύο (2) δικαστικούς αντιπροσώπους διορισμένους από
το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, με την μεγαλύτερη
συμμετοχή ψηφοφόρων στα 52 χρόνια λειτουργίας του
ΣΣΙΛΤΕ, σύμφωνα με το νέο νόμο της Απλής Αναλογικής
για τα Σωματεία των Συνταξιούχων, τα όσα επιτάσσει το
Καταστατικό μας και αποφάσισε η Γενική Συνέλευση.
Ήδη το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ, μετά και την έκδοση της ως
άνω Δικαστικής απόφασης, έχει αποφασίσει με βάση
το Καταστατικό του Συλλόγου μας: α) Να καταβάλουν
οι 55 αιτούντες τα ασφαλιστικά μέτρα την Δικαστική
Δαπάνη, την αμοιβή των Δικηγόρων και τα λοιπά έξοδα
που προκλήθηκαν ή θα προκληθούν στο μέλλον από τις
αστήρικτες και αναπόδεικτες δικαστικές τους ενέργειες,
καθώς και κάθε είδους ζημία που προκλήθηκε ή τυχόν
θα προκληθεί στο μέλλον και β) Να τους επιβληθούν οι
πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα σχετικά
Άρθρα του Καταστατικού του Συλλόγου μας.
-ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ – Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ Η ΔΥΝΑΜΗ
ΜΑΣ
-ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥΣ.
-ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
-----------------------------------*Παρουσιάζουμε παραπλεύρως αποσπάσματα από
την 363/2018 ξεκάθαρη απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ.

Οι ριψάσπιδες και μηδίσαντες της
«ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ», αποδέχτηκαν
τον «επανυπολογισμό των συντάξεων»
Στις 6 Οκτωβρίου 2017 συζητήθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας –ΣτΕ οι 23 προσφυγές Ομοσπονδιών και Συλλόγων Συνταξιούχων (και του
Συλλόγου μας) για την ακύρωση ως αντισυνταγματικού, του συνταξιοκτόνου Ν.4387/2016 (Νόμος
Κατρούγκαλου) που από 1-1-2019 θα μειώσει έως
και 18% τις κύριες συντάξεις μας. Ο Νόμος επιχειρεί να εφαρμόσει σε παγκόσμια πρωτοτυπία, αναδρομικό επανυπολογισμό συντάξεων και για τους
παλαιούς συναδέλφους που βγήκαν στην σύνταξη
πριν την ψήφιση του Νόμου στις 12 Μαϊου 2016.
Την ημέρα εκδίκασης του Νόμου, πολλά μέλη του
Συλλόγου μας και άλλων σωματείων, συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Συμβούλιο της Επικρατείας μαζικά και αγωνιστικά και απέκλεισαν
επί 4ωρο την οδό Πανεπιστημίου. Οι δικηγόροι των συνταξιούχων κατέθεσαν τα υπομνήματά τους στις 6 Νοεμβρίου 2017 και ζήτησαν να ακυρωθεί ο Ν.4387/2016 ως αντίθετος
στο Σύνταγμα, καθώς παραβιάζει σωρεία διατάξεων του Συντάγματος. Η απόφαση του
ΣτΕ αναμένεται να εκδοθεί το Μάρτιο του 2018.
Και ενώ όλες οι Ομοσπονδίες και τα ανά την Ελλάδα Συνταξιουχικά Σωματεία κατήγγειλαν σαν αντισυνταγματικό το Νόμο Κατρούγκαλου που η τυχόν εφαρμογή
του θα εξαθλιώσει τις κύριες συντάξεις και αναμένουν την απόφαση του ΣτΕ: οι
προεξάρχοντες της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» αποδέχτηκαν προκαταβολικά την συνταγματικότητα του Νόμου και έδωσαν στις 21/12/2017 Υπόμνημα-Ειδοποίηση
στην υπηρεσία του ΕΦΚΑ (ΗΔΙΚΑ) ζητώντας να μας μειώσουν τις συντάξεις «με
ορθό τρόπο»!   Επίσης αναφέρουν ανακριβώς στο υπόμνημά τους ότι «Εκπροσωπούμε τους συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους στο πρώην Ταμείο της Ιονικής
και Λαϊκής Τράπεζας (ΤΑΠΙΛΤ)….», οικειοποιούμενοι παρανόμως την ιδιότητα
των εκπροσώπων των συνταξιούχων της Ιονικής, καθώς εκ του υπομνήματός τους
προκύπτει ότι δήθεν η Ιονική Ενότητα είναι εκπρόσωπος και μάλιστα ο μοναδικός. Η ιδιότητα αυτή ανήκει από το 1965 (σύμφωνα με το Καταστατικό μας και με
τις έγγραφες βεβαιώσεις της ΟΣΤΟΕ και της ΑΓΣΣΕ), αποκλειστικά και μόνο στον
ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ υπό την έννοια ότι
είναι ο μόνος αναγνωρισμένος από την ΟΣΤΟΕ, καθώς και καλύπτει το σύνολο των
συνταξιούχων Ιονικής.
Υ.Γ.
1. Ρίψασπις: Αυτός που από δειλία ρίχνει την ασπίδα και εγκαταλείπει τον αγώνα.
2. Μηδίσας: Αυτός που δηλώνει υποταγή στους Μήδους και προσχωρεί στον εχθρό.
**Σημειώνεται ότι οι ως άνω λέξεις χρησιμοποιούνται καθαρά υπό μεταφορική έννοια

Δεν χρειάζεται να υποβληθεί
καμία αίτηση των συνταξιούχων
μας για την ένταξη του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι συνταξιούχοι της Ιονικής.
Σας ταχυδρομήθηκαν αυτές τις ημέρες (από Σύλλογο μη αναγνωρισμένο από την ΟΣΤΟΕ
και από Σύλλογο διαγραμμένο από την ΟΤΟΕ) αιτήσεις προς συμπλήρωση και υποβολή
στο Υπουργείο Εργασίας, δήθεν για υπαγωγή του Επικουρικού Ταμείου ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
στο κρατικό επικουρικό ΕΤΕΑΕΠ. Οι εν λόγω «Σύλλογοι» πριν λίγα χρόνια πάλι είχαν
συγκεντρώσει μερικές παρόμοιες αιτήσεις, οι οποίες κατέληξαν στον κάλαθο των
αχρήστων. Αγνοείστε τους.
-Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΑΖΑΣ (ο οποίος
λειτουργεί από το 1965, εκπροσωπεί και τους 3.044 συνταξιούχους μας, είναι ο μόνος
αναγνωρισμένος από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Τραπεζικών ΟΣΤΟΕ και την Ανωτάτη
Γενική Συνομοσπονδία ΑΓΣΣΕ), σας κάνει γνωστό ότι:
δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί και να αποσταλεί καμία αίτηση στο Υπουργείο
Εργασίας.
-Οι Σύλλογοι Συνταξιούχων ΙΟΝΙΚΗΣ-ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ -EUROBANK
ήδη έχουμε υποβάλλει στο Υπουργείο Εργασίας και στο γραφείο Πρωθυπουργού αίτημα
ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ για λογαριασμό όλων ανεξαίρετα των συνταξιούχων
μελών μας.
-Οι τέσσερεις (4) Σύλλογοι Συνταξιούχων και η Ομοσπονδία μας ΟΣΤΟΕ, έχουμε
συναντηθεί και συζητήσει έξι (6) φορές με τον αρμόδιο Υφυπουργό, ενώ μας δηλώθηκε
ότι το Υπουργείο Εργασίας δεν αναγνωρίζει και δεν θα συζητήσει με κανένα άλλο Σύλλογο.
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ - ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΣΙΛΤΕ
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Δηλώστε ακατάσχετο το
λογαριασμό που πιστώνεται η
σύνταξή σας

Προστατεύεται έως 1.250 ευρώ

Ε

πειδή οι φορολογικές, τραπεζικές και άλλες
υποχρεώσεις των συνταξιούχων αυξάνονται διαρκώς
(φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, διακανονισμός οφειλών
στο Δημόσιο-εφορία, δόσεις τραπεζικών δανείων κλπ),
με παράλληλη απάνθρωπη μείωση των συντάξεών μας
(κύρια σύνταξη μείωση έως 43%, επικουρική σύνταξη
μείωση έως 93%!), η πλειοψηφία των συναδέλφων
αδυνατεί πλέον να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της.
Οι συνάδελφοι μπορούν να δηλώνουν ακατάσχετο (έως 1.250 €) τον λογαριασμό που
πιστώνεται η σύνταξη για να προστατεύσουν το όποιο εισόδημα τους απομένει.
Η δήλωση ακατάσχετου ενός και μοναδικού τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο
πιστώνεται η σύνταξή μας πρέπει να γίνει: α) προς την Φορολογική Διοίκηση (για οφειλές
προς το Δημόσιο) και β) προς την Τράπεζα στην οποία τηρείται ο Λογαριασμός (για οφειλές
προς τρίτους-τραπεζικά δάνεια).
Α) Για την δήλωση του ακατάσχετου στο taxisnet για οφειλές προς το Δημόσιο, μπορείτε να
απευθυνθείτε στον Λογιστή σας. Όμως μπορείτε και μόνοι σας να το δηλώσετε μπαίνοντας
στο www.gsis.gr, κατόπιν πάμε εκεί που γράφει ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Πατάμε εκεί
που γράφει ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ και ανοίγει ένας κατάλογος με επιλογές. Επιλέγουμε αυτό που
λέει «ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» πατώντας
τώρα πάνω σε αυτή την επιλογή, ανοίγει ένα νέο παράθυρο και ζητάει τους κωδικούς
του TAXISNET. Βάζοντας τους κωδικούς και πατώντας οκ μας βάζει στην εφαρμογή και
δηλώνουμε το ΙΒΑΝ του λογαριασμού που πιστώνεται η σύνταξή μας.
Β) Για την δήλωση του ακατάσχετου προς τρίτους (Τράπεζες-δάνεια κλπ), παίρνουμε από το
περίπτερο μια ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986), συμπληρώνουμε τα στοιχεία
μας και στο κάτω μέρος δηλώνουμε υπεύθυνα ότι: «τον λογαριασμό Νο……………….
ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ από τρίτους και ότι είναι ο μοναδικός λογαριασμός σ΄ όλο το τραπεζικό
σύστημα».
Την υπεύθυνη δήλωση την προσκομίζουμε (ή την στέλνουμε) στο τμήμα καταθέσεων, στο
τραπεζικό κατάστημα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός της σύνταξής μας.
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Κοπή πίτας συναδέλφων
Μυτιλήνης
ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38 –ΑΘΗΝΑ

Μυτιλήνη, 5/2/2018

Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωρίζω ότι όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος μαζευτήκαμε όλοι οι συνάδελφοι
συνταξιούχοι της Μυτιλήνης σε κάποιο γνωστό κέντρο της περιοχής μας και κόψαμε την
καθιερωμένη από χρόνια πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα.
Σημειώσαμε την απουσία σας από την εκδήλωσή μας καθώς δεν ήταν δυνατόν να
παρευρίσκεσθε κάθε χρόνο κοντά μας, μιας και μας κάνατε πέρυσι την τιμή.
Ήταν σχεδόν όλοι παρόντες εκτός 2-3 δικαιολογημένων συμπεριλαμβανομένου και του
παλαιού μας προέδρου Γ. Αμβαζά, ο οποίος με χαρά περίμενε να έλθει στην εκδήλωσή
μας και ενώ ήταν ντυμένος για έξοδο, την τελευταία στιγμή αισθάνθηκε αδιαθεσία, με
αποτέλεσμα να μην μπορέσει να παραβρεθεί. Ευτυχώς τώρα είναι καλά.
Το φλουρί της πίτας που κληρώνουμε κάθε χρόνο, εφέτος έπεσε στον συνάδελφο Γ. Αμβαζά
ο οποίος και εκδήλωσε την λύπη του που δεν ήταν κοντά μας.
Πάντως περάσαμε πολύ ωραία, διασκεδάσαμε αρκετά και μέσα στα συνηθισμένα πειράγματά
μας για τα ΙΟΝΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ του παρελθόντος πέρασε η ώρα ευχάριστα και ευχόμενοι
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ συμφωνήσαμε για την γρήγορη επανάληψη της συνάντησης και όχι μόνο για
την κοπή της επόμενης πίτας.
Την εκδήλωση αποθανάτισε ο συνάδελφος Γ. Τζαννής με αρκετές φωτογραφίες, τις οποίες
όπως μου είπε σας τις έστειλε μέσω διαδικτύου για να δημοσιεύσετε κάποιες από αυτές,
μαζί με την παρούσα στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας του Συλλόγου μας αν νομίζετε
ότι χρειάζεται.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ –Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΝΙΚΟΣ Π. ΣΑΜΑΡΑΣ – Εκπρόσωπος Συνταξιούχων ΙΛΤΕ Μυτιλήνης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Το πρώτο Ηλεκτρονικό κέντρο της Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος, ονομάζετο «Γερανός» και στεγάζετο στο Κτίριο της Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος, στην καρδιά του City
της Αθήνας, στον οδό Σοφοκλέους 11. Στο κτίριο αυτό ήταν η Μηχανογραφική Υπηρεσία
της Εμπορικής Τράπεζας αλλά και της Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος υπό την εταιρεία “I.B.M.” Εταιρεία Παγκόσμιας Εμβέλειας με κύρια Κολοσσούς σε πολλές Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες.
Μεταξύ των μηχανημάτων του Ηλεκτρονικού Κέντρου (ΗΛ.Κ.) υπήρχε ο «Εγκέφαλος»
σημαντικότερος χώρος του ΗΛ.Κ. , οι «Διατρητικές μηχανές», αλλά και όποια μηχανήματα αφορούσαν τις μηχανογραφικές εργασίες των προαναφερομένων τραπεζών. Δηλαδή
του Τραπεζικού Ιδρύματος του Αείμνηστου Καθηγητή και Τραπεζίτη Στρατή Ανδρεάδη.
Το εξειδικευμένο Προσωπικό του ΗΛ.Κ. είχε τους Προγραμματιστάς που ήταν η «καρδιά» του όλου συστήματος, και αποτελείτο από Συναδέλφους που ήταν πολύ καλά εκπαιδευμένοι από την εταιρεία Ι.Β.Μ.
Μία άλλη ομάδα υπαλλήλων ήταν οι Διατρήτριες, νέες γυναίκες υπάλληλοι και των δύο
Τραπεζικών Ιδρυμάτων που έτυχαν και αυτές ειδικής εκπαίδευσης από την εταιρεία
Ι.Β.Μ. και εχειρίζοντο τις τότε ονομαζόμενες «Διατρητικές Μηχανές.»
Σημαντικό ρόλο έπαιξε στο ΗΛ.Κ. το προσωπικό που ήρθε με μετάταξη από τα καταστήματα των δύο τραπεζών και κατέλαβε τους τρεις ορόφους του κτιρίου οδού Σοφοκλέους.
Οι συνάδελφοι ταξινομούσαν το εισερχόμενο από τα καταστήματα τραπεζικό υλικό για
την τελική περαιτέρω Ηλεκτρονική επεξεργασία.
Διευθυνταί του Ηλεκτρονικού Κέντρου (ΗΛ.Κ.) «Γερανός» ήταν οι δύο άξιοι Εκπρόσωποι της Ιονικής μας: Ο αείμνηστος Λεμονής και στη συνέχεια ο αείμνηστος Εμμανουήλ
Γαβαλάς, οι οποίοι προηγουμένως ανήκαν στο Τμήμα Επιθεωρητών της Τραπέζης μας.
Προϊσταμένη των Διατρητριών ήταν η συνάδελφος Ευαγγελία Σούρλου, μια αστή Αθηναία δυναμική Γυναίκα που ανταπεξήρχετο με συνέπεια στις δυσκολίες της θέσεώς της.
Όσο χρονικό διάστημα κάτοχος και διοικητής των Τραπεζών Εμπορικής και Ιονικής ήταν
ο αείμνηστος Καθηγητής Στρατής Γ. Ανδρεάδης τα πάντα λειτουργούσαν άψογα.
Όταν έχασε από Κρατική Παρέμβαση, τις Τράπεζες Εμπορική και Ιονική – Λαϊκή Τράπεζα
Ελλάδος, τα Ηλεκτρονικά Κέντρα (ΗΛ.Κ.) των Τραπεζών ακολούθησαν μοναχικούς δρόμους. Έτσι το Μηχανογραφικό Κέντρο της Τράπεζάς μας απομακρύνθηκε από το ΗΛ.Κ.
της Εμπορικής Τράπεζας και μετεγκαταστάθηκε στον Πειραιά, στο κτίριο του Υποκαταστήματος Ναυαρίνου της Ιονικής Τράπεζας. Ένα πολύ ωραίο κτίριο που βρίσκεται «στην
καρδιά της Αγοράς» της πόλης του Πειραιά και από δεκαετίες στο ισόγειό του στεγάζεται
το Υποκατάστημα Ναυαρίνου. Το Ηλεκτρονικό Κέντρο κατέλαβε τους ορόφους του κτιρίου και είχε απόλυτη επάρκεια χώρου.
Το νέο μας Ηλεκτρονικό Κέντρο ονομάστηκε «Πυραμίδα» και απορρόφησε ικανό αριθμό
Παλαιών Προγραμματιστών από το «Γερανό» αλλά και Διοικητικών Υπαλλήλων από τα
υποκαταστήματα που με την ίδια αξιοσύνη συνέχισαν το έργο τους. Χωρίς να παραβλέψω το γεγονός ότι είχαμε και εισδοχή νέων Προγραμματιστών από την Αγορά Εργασίας.
Το τμήμα των Διατρητριών στελεχώθηκε από νέες πρωτοπροσληφθείσες υπαλλήλους.
Διευθυντής του ΗΛ.Κ. ήταν ένας εκ των Διευθυντών του Κεντρικού μας Καταστήματος
της οδού Πεσματζόγλου, ο Παν. Παπαπαναγιώτου που με την αξιοσύνη που τον διέκρινε
και με τη συνεργασία των Προγραμματιστών του ΗΛ.Κ. , επέλυε δυσεπίλυτα προβλήματα
του Ηλεκτρονικού Κέντρου «Πυραμίδα».
Το Μηχανογραφικό Κέντρο της Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος μετεγκαταστάθηκε στο

Διατρήτριες συναδέλφισσες στο ΗΛ.Κ. “Πυραμίδα”.

Χολαργό στη Λεωφόρο Μεσογείων. Είναι ένα κτίριο τεσσάρων
ορόφων και σχεδιάστηκε βάσει
ειδικών προδιαγραφών ασφαλείας για τη διαφύλαξη τόσο του
Ηλεκτρονικού εξοπλισμού του,
όσο και σημαντικών στοιχείων
της Τράπεζας. Εδώ, αγαπητέ μου
αναγνώστη, τελειώνει η πληροφόρησή μου για το ΗΛ.Κ. της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος, ή καλύτερα της Alpha Bank.
Δεν έχω παρακολουθήσει την
πορεία του, απλώς έχω μάθει ότι
βρίσκεται στην Αθήνα.
Κάποιες φορές έτυχε να περάσω από το κτίριο του Υποκαταστήματος Ναυαρίνου στον
Πειραιά και το ΗΛ.Κ. «Πυραμίδα». Το θέαμα δημιουργεί κάποια θλίψη στον περαστικό,
από μακριά διακρίνει τους άδειους χώρους του κτιρίου του ΗΛ.Κ. «Πυραμίδα» μέσα από
σκονισμένα τζάμια, ενώ στην είσοδό του υπάρχουν φύλακες που τις περισσότερες φορές
στέκονται σιωπηλοί.
Διερωτώμαι: Πώς αλλάζουν οι καιροί!
Ε.Τ.
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Ινστιτούτο Τραπεζικών Στελεχών
Στιγμιότυπο από την τελετή απονομής της Βεβαίωσης Σπουδών, στους αποφοίτους συναδέλφους.
(Από το αρχείο της συναδέλφου Γεωργίας Χαλούλου-Καραντινού)

1997:Εκδρομή στην Κορινθία του προσωπικού της Ιονικής Τράπεζας- Κατάστημα Συντάγματος,
συν γυναιξί και τέκνοις! (Από το αρχείο του συναδέλφου, Χρήστου Καρακατσάνη)

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 1987
(Από το αρχείο του συναδέλφου Λευτέρη Θεοδώρου)

Αποχαιρετισμός συναδέλφου Ι. Δακορώνια στις 17-3-1984.
Γεωργιάδης, Θαν. Ταρασουλέας, Σγούρου-Ταρασουλέα Αφρ., Δακορώνιας Ιωσ., Λαϊνάς Παν.
Αρμάος Νικ., Ρόζεμπους Κ., Κα Δακορώνια. (Από το αρχείο του συναδέλφου Θανάση Ταρασουλέα)

Ιονικές αναμνήσεις

3-3-1995: Εγκαίνια καταστήματος Πολυγώνου
(Από το αρχείο του συναδέλφου Γιάννη Σμυρναίου)

6
Πειραιάς – Σεμινάριο Χορηγήσεων 25-11-1985
(Από το αρχείο του συναδέλφου Λευτέρη Θεοδώρου)

Ιονική ΤράπεζαΜαρούσι –Ιούνιος 1966
Ο Διευθυντής της Ιονικής
Αμαρουσίου, Αστερίου
Αθανάσιος, σε συνεργασία
με το προσωπικό
του καταστήματος .
(Από το αρχείο της
Αλεξάνδρας ΜάντηΑστερίου, κόρης του
συναδέλφου Αθανασίου
Αστερίου)

Κατάστημα Ρούζβελτ Θεσσαλονίκης

